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RB 52/2013 - zawarcie umowy znaczącej oraz udzielenie przez jednostkę zależną od emitenta poręczenia kredytu.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informac je bieżąc e i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Próchnik S.A. (dalej: „Emitent”) niniejszym informuje że:
1.Dnia 13.11.2013 r. Emitent powziął informację o sfinalizowaniu zawarcia z Powszechną Kasą Oszczędności
Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15 (02–515 Warszawa), wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026438, NIP
525-000-77-38, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1.250.000.000,00 zł (dalej: „Bank”):
a) umowy kredytu inwestycyjnego Nr 04 1020 1752 0000 0696 0048 2026
na kwotę 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) udzielonego Emitentowi przez Bank do dnia 31.12.2017 r.,
oprocentowanego w oparciu o zmienną stopę oprocentowania;
b) aneksu Nr 4/2013 do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego Nr 51 1020 1752 0000 0902
0144 1575 z dnia 20.07.2011 r. na kwotę 4.500.000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych)
udzielonego Emitentowi przez Bank do dnia 07.11.2016 r., oprocentowanego w oparciu o zmienną stopę
oprocentowania;
(dalej łącznie: „Umowy kredytowe”).
Warunki Umów kredytowych nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Żadna
z Umów kredytowych nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku, jak również nie zawiera postanowień
dotyczących kar umownych. Uruchomienie środków w ramach zawartych Umów kredytowych przez Bank
uzależnione jest m.in. od złożenia przez Emitenta wniosku do sądu o wpis hipoteki obciążającej nieruchomość
użytkowaną wieczyście przez Emitenta.
Kryterium stanowiącym podstawę dla uznania zwartych Umów kredytowych za umowy znaczące jest wartość
przedmiotu umowy w przypadku obu Umów kredytowych łącznie przewyższająca 10% wysokości kapitałów
własnych Emitenta.
2.Spółka Equity Doctors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mińskiej 25 (03-808 Warszawa) wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000270075, NIP:
899-25-95-583, kapitał zakładowy 5.252.500,00 zł (dalej: „Spółka Equity Doctors”), udzieliła Emitentowi poręczenia
na zawarte w dniu 13.11.2013 r. z Bankiem Umowy kredytowe (na całość kwot kredytu przyznanego Emitentowi
zgodnie z Umowami kredytowymi) do łącznej wysokości 13.000.000 zł (słownie: trzynaście milionów złotych).
Poręczenie udzielone przez Spółkę Equity Doctors Emitentowi jest ograniczone w czasie – kwota 9.000.000 zł
(słownie: dziewięć milionów) do dnia 7.11.2018r. a kwota 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony) do dnia
31.12.2019r.. Poręczenie zostało udzielone na warunkach finansowych nieodbiegających od warunków
rynkowych, na jakich zawierane są tego typu umowy.
Spółka Equity Doctors jest podmiotem zależnym względem Emitenta, w rozumieniu
art. 4 § 1 pkt 4 ustawy z dnia z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (tj. w Dz.U. z 2013 r., poz.
1030).

Podstawa prawna:
1)art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2009 Nr 185,
poz. 1439, z poźn. zm.);
2)§ 5 ust. 1 pkt 3) w zw. z § 9 oraz § 5 ust. 1 pkt 7) w zw. z § 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego
2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Komisja Nadzoru Finansowego

1

PRÓCHNIK
RB 52 2013
2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.).
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